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2.CRYSTAL SWIM SPA = CRYSTAL SWIM + SPA 
NAAR KEUZE !!! 

 

 
 

Ontdek alle voordelen van onze swim + spa 
      -    zwemmen met veel comfort aan ruimte(4.3X2.4 meter) in de swim 

- Temperatuur apart regelbaar: 27-31° voor de swim, 33-38° voor de spa;  

- Zwemmen is aangeraden rond 27°, de heilzame werking van warm water 

38°(hyperthermie)  in de spa 

- Een vrije keuze welk model van spa de klant wil: aantal personen, ligplaats of enkel 

zitplaatsen, aantal jets,….. 

- Geen cartouche filters: € 200/ jaar uitgespaard , geen werk om de filters wekelijks uit te 

spoelen. Enkel 1 zandfilter voor de swim en de spa samen 

- De spa wordt meestal hoger geplaatst, zodat er een mooi zicht is over de swim naar de 

tuin, ook de instap in de spa wordt op die manier heel eenvoudig en veilig 

- De inplanting van de spa tegenover de swim is vrij te kiezen: in 1 lengte, in 

hoekformatie, swim binnen en de spa buiten,…. 

- Goedkopere verwarming en een langer zwemseizoen door cv, warmtepomp, 

zonneboiler, ipv een elektrische weerstand 
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1.CRYSTAL SWIM 
 
1.KUIP: top kwaliteit, eigen productie 
- Ruime buiten afmetingen: 430x240x132 cm , zorgen voor een aangenaam zwemplezier 
- waterniveau +/- 115 cm, ca. 7000 L 
- kuip in acryl, versterkt met vinylester en polyester, hand gerold( permabond garantie ) 
- kleur: Sterling silver 

 

 
(afgebeeld in Sterling silver) 

 

 
2.ROMEINSE TRAP: uw comfort om zonder zorgen te kunnen instappen 
 * met antislip op de trap en de bodem 
 * gemakkelijke instap via 4 treden 
 * de trap kan ook dienst doen als zitplaats voor de kinderen of voor volwassenen  
              om te genieten van zon en water 
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3.ISOLATIE: een lage energie factuur en een lang zwemseizoen zijn onze troeven 
- afdekhoes in verschillende delen, uit kunstleder met isolatie 
- high density isolatie met gesloten celstructuur, CFK vrij (geen aantasting van de     
  ozonlaag),    gespoten op de wanden van de kuip, ca 7 cm 
- drukvaste isolatie van hoge densiteit onder de kuip, ca 8 cm 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
4.FILTER INSTALLATIE IN TECHNISCH LOKAAL: veel fun, minimum aan werk 

- zandbedfilter Ø 520 mm met zeswegkraan, voor het backwashen van het filterzand 
- filterpomp met voorfilter, die bladeren en grof vuil opneemt 
- 2 x floating skimmer die het oppervlakte vuil direct opzuigen met daar onder en opvang mandje  

voor opvang van bladeren en speelgoed van de kinderen  
- 1 leegloop pot, zo kan de swim volledig worden leeggemaakt via  
  de filterpomp 
- 2 inspuitstukken voor het terug  
  inbrengen van het verwarmde en 
  gefilterde water 
 
- uniek systeem met pneumatische kleppen en compressor, zodat 
  de swim en de spa kunnen worden gefilterd met 1 zandfilter 
 
 
 
 

 
5.VERWARMING: diverse oplossingen die zorgen voor een betaalbaar energie verbruik 
- warmtewisselaar 40kw dubbelwandig, belaqua gekeurd of via warmtepomp of via bestaand 
  systeem van de woning of ….. 

 - digitale temperatuurregeling 
 
6.VERLICHTING: tal van mogelijkheden, volgens de wens van de klant 
Led verlichting RGB, weinig verbruik en lange levensduur 
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7.BEDIENING: zorgeloos sturen en bedienen 
- Elektronische bediening  
- foutmeldingsprogramma zorgt voor de bescherming van uw installatie als er iets fout zou gaan 
- instellingen van de filter tijden, op die manier kan je volgens de intensiteit van het gebruik van  
  de swim, uw filtering zelf instellen en beheren 

 
8.KEUZE UIT 2 VERSCHILLENDE ZWEM SENSATIES: voor ieder wat Wills 
 
- VOOR DE RECREATIEVE ZWEMER 
 
 BREEDMOND JET STREAM 
 
   
Door een jet pomp wordt de jet stream van 40m³/u aangestuurd, bediend via                                                                               
bedieningspaneel aan het bad 

 
   De jet stream wordt ingewerkt in de wand van de swim en is voorzien van een 
   op/neer regelbare spuitmond. Op die manier krijg je een verschillende zwemsensatie 
    
   Via een air control op de swim kan de hoeveelheid lucht die meegezogen wordt 
   met de water straal worden geregeld, op die manier is er een extra sterkte 
   regeling        
 
   - VOOR DE MEER COMPETITIE GERICHTE ZWEMMER 

 
  ELECTRISCHE TURBINE MET DEBIET 150M³/U 

 
 
 

  
 - Bediend via afstandsbediening en in snelheid (debiet) regelbaar 
  - Aanzuigrooster met inspuitmond voor de turbine gemonteerd in de wand van de swim 
  - Stuurkast in technisch lokaal 
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2. INBOUW CRYSTAL WATERS SPA ( model naar keuze ) 

 

MODELLEN 

 
SELKIRK 223 x 223 x 92 cm 

 
SATURNA 223 x 223 x 92 cm 

 
SKEENA 186 x 166 x 82 cm  

SELKIRK 2000 223 x 223 x 92 cm  
 

CAPILANO 223 x 223 x 92 cm 

 
SIERRA 202 x 202 x 84 cm  

CASSIAR 2000 223 x 223 x 92 cm  
APEX 2000 238 x 238 x 97 cm 

 
Kleuren 
 

     

 

     Sterling silver                 Winter solstice                Pearl shadow                       Cameo                        Alba 
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Algemene omschrijving van onze crystal waters spas 

 
1. spa kuip: 
            * acryl schelp versterkt met vinylester en polyester, hand gerold        
              (permabond garantie ) 

* kleur te kiezen (zonder meerprijs ): Sterling silver, Cameo , pearl shadow,  
   alba, wintersolstice 

 
2. watersysteem : 

* 1 of 2 pompen, met regelbare waterjets 
* verschillende massage sensaties, vrij te kiezen 
* individuele luchtsnuivers voor de regeling van de venturi/ plaats 
* diverter valves geven de mogelijkheid om het water te sturen naar waar u dit wenst 
 

3. luchtsysteem met: 
* blower en air jets 

 

 

4. verlichting: 
 * led RGB 
 
5. desinfectie: 
 * ozonator met corona discharge systeem ( lange levens duur ) 
 
6.  leegloop via bodempot 
 
7. filtering: 
 * vlottende skimmer met opvangmandje 
 * zandfilter met 6 weg kraan( zie swim ) 
 * filterpomp met voorfilter ( zie swim ) 
 
8. verwarming: 
 * warmte wisselaar of electrische verwarmings element 
 
9. electronisch bedieningspaneel 
 * aan/uit water massage en lucht therapie 

* aan/uit verlichtingssysteem, met kleur keuze RGB 
* digitale temperatuurinstelling en -uitlezing 
* instellen van filtertijden 
* foutmeldingsprogramma 

 
10. omkasting: 
 * te bepalen: pvc,trespa,verschillende houtsoorten,…. 
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11. isolatie: 

(Tru North isolatie) 
* isolatieschuim  ±10 cm op de kuip en rond de leidingen gespoten 
* onze isolatie is van hoge densiteit met een gesloten celstructuur en CFK vrij ( geen 
aantasting van de ozone laag ) 
* reflecto foil, reflecteert de warmte in de bufferzone terug naar binnen 
* ventilatie rooster: gaat volgens de buiten t° automatisch open en dicht 
* isolerende afdekhoes (10-8 cm) kleur te kiezen, zonder meerprijs 

 
12. vloer en ondersteuning: 
 * het houten frame wordt gemonteerd in een ABS vloerplaat, dit zorgt ervoor  
              dat er geen vocht via de vloer van het terras binnen kan 
 
13. de therapie pompen,blower en ozonator zijn onder het bad gemonteerd, daarvoor is 
       een toegangs luik te voorzien. 
  
14. vulling: gebeurt via de installatie in het technisch lokaal, handmatig 
 
Accessoires voor spa  

O  Starter skit (PH- 2 kg, chloor pastilles 2.5 kg, test kit  

O  cover lifter   

O  spa vac   

 

Accessoires voor swim  

O Stofzuigerpakket  

O Stofzuig robot type vortex 3-4x4   

O warmtepomp 1 kw mono,vanaf 15°, inclusief leidingen   

O openschuivend terras in composiet met isolatie, alu frame   

 


